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ّ
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 إحسان الذيً 

 ظ:يلخج

 في عالكت اإلاعللاث باإلالخمت التي ؤػىث علماء اللؼاث اللضًمت، وص
َ

 البدث
ُ

عس ي اًداٌو البدث

.اإلاُثىلىحُا 
ً
ا  ؿىٍغ

ً
 وهجزا

ً
 وىهُا

ً
 وآلاصاب، وؤزغث في الخًاعاث ؤلاوؿاهُت، وػضث َما

ـترى البدث ونٌى نضي َظٍ اإلالخمت بلى العغب الظًً ًمخىن بهلت اللؼت وألاعومت مع  ٍو

خجلى طلً مً زالٌ  . ٍو قعىب واصي الغاؿضًً وال جـهل بُجهم خىاحؼ جدٌى صون َظا الىنٌى

هغة الجاَلُت، وخًىع اإلالخمت في قعغ ألاًام بسانت والكعغ مثٌى كهت طي اللغهحن في الظا

 الجاَلي بعامت.

 في زحر الخحرة 
ً
م، ؿاألولى ؤن ًيىن واضخا  في ؿىغ الجاَلُحن وؤقعاَع

ً
ؿةطا وان ؤزغ اإلالخمت خايغا

ظا ما جغهؼ علُه الهـداث الخالُت. م، في اإلاعللاث. َو  مً ؤقعاَع

 مياهت امللحمت وضذاها الىىوي

حلجامل مياهت مىىُت في الظاثلت ؤلاوؿاهُت، ومجزلت عؿُعت في آلاصاب العاإلاُت،  إلالخمت

ش الخًاعاث، عبرث ألاماهً  ؿهي ؤكضم ؤهىاع ألاصب اإلالخمي البُىلي وؤَىله وؤهمله في جاٍع

وألاػمان مىظ ؤن صوهذ كبل ؤعبعت آالؾ عام، قؼلذ علماء اللؼاث اللضًمت وصاعس ي 

ً اإلاُثىلىحُا وآلاصاب وعلى  م ؤلاوؿاهُاث، ؿترحمذ بلى هثحر مً اللؼاث، وؤػىث الىثحًر

لها، وهخب خىلها الىثحر مً الىخب وألابدار  ا وجدلُلها وجإٍو ؿازخلـىا في جـؿحَر

 مً "هىىػ ألاعماق" عىض ؿغاؽ الؿىاح
ً
ا  ؿىٍغ

ً
، وهجزا

ً
 (1)والضعاؾاث، ؿؼضث َّما وىهُا

 .(3)العغبُت ألاولى عىض البهبُتي واإلاعللت (2)وؤوصٌؿت العغاق اللضًم عىض َه باكغ

                                                 

 .9، (2996صاع عالء الضًً،  :صمكم) جلجامش، ملحمت الزافذيً الخالذة ،الؿىاح ،ؿغاؽ( 1)

امش وكطظ أخزي عً وليامش والطىفان باكغ، ،َه( 2)
َ
لي

َ
ميكىعاث وػاعة الثلاؿت  :بؼضاص) ملحمت و

 .12، (2990، وؤلاعالم

 .(2992صاع الثلاؿت،  :الضاع البًُاء) املعللت العزبيت ألاولى عىذ جذور الخاريخمدمض البهبُتي،  ،هجُب( 3)

 32-1 (،1433/2012) 6 املجمع



 إحسان الذيً

 1 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ش  –لم ٌعض حلجامل   عاف في مضًىت ؤوعون في خلبت  –هما وان في الخاٍع
ً
ا  ؾىمٍغ

ً
مليا

ش، ولم حعض كهخه كهت بوؿان عاف في الؼمان واإلايان هما ٌعِل  ػمىُت عبرث الخاٍع

 خٌى ؾغ الىحىص، 
ً
 مـخىخا

ً
 للمكيل ؤلاوؿاوي، وناعث كهخه خىاعا

ً
البكغ، وبهما ػضا عمؼا

ى الخالضًً، وهٌؼ بلى ولؼؼ الخُاة، ؿهى الظي جدضي آلالهت، وعبر بداع اإلاىث، ووَإ ؤع 

ً لىا خخمُت اإلاىث  بِ بلى ؤعماق الؼمغ؛ لُبَر باًَ ألاعى، وونل بلى مؼغب الكمـ، َو

زلثاٍ مً ماصة آلالهت الخالضة، ألن آلالهت اؾخإزغث  –مثله  –على ؤلاوؿان ختى وبن وان 

 بالخُاة وكّضعث اإلاىث على البكغ.

ا الخضًث وؤعمالهم ألاصبُت، هما في ولعل جإزحر َظٍ اإلالخمت العُٓم في ؤبىاء عهغه

خه، عػم جباًً ألاطواق وألاؿياع، والـً واإلاعخلضاث، ًىبئ عً عُٓم  مدمىص صعوَل وحضاٍع

ا في علٌى ؤبىاء واصي الغاؿضًً بسانت، وألامم اإلاجاوعة لهم، بله والعالم اللضًم  ؤزَغ

 بعامت.

م الاؾخيؿار والترحمت ا اإلاباقغ عً ٍَغ في مغاهؼ الخًاعاث  وصلُل طلً اهدكاَع

اللضًمت، ؿلض وحضث وسخ هثحرة لها في خىايغ العغاق في ؤصواع اػصَاع الخًاعة البابلُت، 

وونلذ بلُىا وكغة واملت لها مً زؼاهت اإلالً ألاقىعي "آقىع باهِباٌ"، وعثر الباخثىن على 

، واهدكـذ وسٌخ مً بع ٌ وسخ مً ؤحؼائها باللؼخحن الخثُت والخىعٍت في ألاهايٌى

ؿهىلها في "مجضو" بـلؿُحن، وعاؽ قمغا / ؤوػاٍعذ بؿىعٍا، وؾلُان جبه بجىىب جغهُا 

 .(4)كغب خغان

غ بدىاصثها وكههها، وعلى عؤؾها خاصزت 
ّ
ا، والخإز ا ػحر اإلاباقغ باؾخلهام ؤؿياَع واهدكاَع

ها العٍغًت عىض  الُىؿان الكهحرة التي وعصث في اللىح الخاصي عكغ، وجىغاع زَُى

م، وقعىب ؤزغي مخـغكت مً العالمالبابلُح وهظلً ؿىغة كخل  (5)ن والعبراهُحن وؤلاػٍغ

                                                 

 .62-45، 14 .ملحمت وليامش باكغ، ،َه( 4)

صاع  :بحروث) سىريا وبالد الزافذيً: مغامزة العلل ألاولى، دراست في ألاسطىرةالؿىاح،  ،ؿغاؽ( 5)

 .211، (2990 اليلمت لليكغ،
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ّ
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 1 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

الخىحن َىاوا ممثل الكغ التي وحضث في مُثىلىحُا هثحر مً الكعىب "واقتهغث في ألاصب 

الضًني اإلاؿُحي في كهت اللضٌـ )حاوع حُىؽ( وكخل الخىحن عىض زلُج ماعحغحـ في 

ىخاث الـىُت في البُىث والىىاجـ في مسخلف بحروث، وكض زلضث َظٍ اللهت آالؾ الل

 .(6)ؤهداء العالم

بضو ؤزغ اإلالخمت في  حلُا في مىايع هثحرة، ؤولها خاصزت الُىؿان، وزاهحها كهت  الخىعاةٍو

 مً َلىؽ العبىع بعض 
ً
آصم وخىاء، خُث قيلذ العالكت مع اإلاغؤة في هال اللهخحن هىعا

ن بالخحر والكغ، وهظلً ػضا ؤهىُضو بعض للاثه اإلاماعؾت الجيؿُت، ؿؼضا آصم وخىاء عاعؿح

هغ ميان حىت عضن عىض  بالبغى، هما بضث الخُت هي اإلاؿاولت عً ؿلضان خُاة الخلىص، ْو

 .(7)ألاجهاع ومىابعها

 مثل 
ً
وزالثها ؾـغ الجامعت، خُث وان بُل َظا الؿـغ "الجامعت بً صاوص" مليا

خُاة التي جيخهي باإلاىث، ؿُخلاَع خضًثه حلجامل، بني وؤقاص، زم عاح ًدؿاءٌ عً معنى ال

 ومعنى مع خضًث ؾُضوعي ؿخاة الخاهت، وههُدت ؤوجىابكدُم، وخضًث حلجامل 
ً
لـٓا

 .(8)ألهىُضو عً زلىص آلالهت، والخىمت

 ًلٌى حلجامل ألهىُضو:

 "آلالهت َم الخالضون في مغحع قمـ 

 ؤما البكغ ؿإًامهم معضوصة 

ذ ول ما ًـعلىن"  (9)وكبٌ الٍغ

 لٌى الجامعت:ٍو

 "وحهذ للؿااٌ والخـخِل بالخىمت 

                                                 

 .265، (2992، : ص.نصمكم) .سىمز وأوادبكىع،  ،وصٌع( 6)

 .169، ملحمت الزافذيً الخالذة جلجامش،الؿىاح،  ،ؿغاؽ( 7)

 . 100+199، (1006صاع عالء الضًً،  :صمكم) مذخل إلى هطىص الشزق اللذيمالؿىاح،  ،ؿغاؽ( 8)

 .212، ملحمت جلجامشالؿىاح،  ،ؿغاؽ( 9)
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 عً ول ما عمل جدذ الؿمىاث 

ذ"   (10)ؿةطا اليل باَل وكبٌ الٍغ

 ًهاعع ألاؾىص ومئاث الجىىص، ػحر ؤن 
ً
ا وعابعها ؾـغ اللًاة، وؿُه ًبضو "قمكىن" كٍى

ٓهغ ؤن ت ؾلبخه كىجه وؤؾلمخه للـلؿُُيُحن هما ؿعلذ البؼُت بإهىُضو، ٍو اؾم  صلُلت الؼٍؼ

ت خٌى حلجامل الظي عغؾ في مهغ باؾم "قىن" ؤو  َظا البُل "مؿخمض مً جلالُض مهٍغ

 .(11)"قىم"

لُت، ووؿبذ ؤؿعاله بلى ؤبُاٌ َظٍ ألاؾاَحر،  واهخلل اؾم حلجامل بلى ألاؾاَحر ؤلاػٍغ

ؿهىان ؤوحه قبه هثحرة بحن كهو َغكل واإلالخمت، "ؿةطا عحعىا بلى َظٍ اللهو وحضها 

ً واخض ألوحه الكبه َظٍ، بدُث طَب ؤهثر مً باخث واخض بلى ؤن ؤؾـ  ؤهثر مً مَى

كهو َغكل حؿدىض بالضعحت ألاولى بلى ؤنٌى مؿخلاة مً ملخمت حلجامل، ونلذ بلى 

 
ً
م الـُيُلُحن، ؿىال البُلحن مً ؤنل بلهي، وهالَما اجسظ ناخبا بالص الُىهان عً ٍَغ

، ؤهىُضوا باليؿبت بلى حلجامل، و"ًىلُى 
ً
ؽ" باليؿبت بلى َغكل، ووان الؿبب في ونضًلا

ا"، ؤو "َحرا"  حلب اليىاعر بلى ول مجهما امغؤة بلهت: عكخاع في خالت حلجامل و"صًىحًر

ت اإلالضؾت، ووحض َغكل  باليؿبت لهغكل، وهالَما كخل ألاؾىص وحؼلب على الثحران الؿماٍو

غة اإلاىث هما عبر  حلجامل بدغ العكب السخغي للخلىص هما ؿعل حلجامل، وػاع حٍؼ

 .(12)اإلاىث"

 وابً ملً، حؿلل بلُه 
ً
كبه "زِؿُىؽ" حلجامل في ؤمىع هثحرة، مجها ؤهه وان مليا َو

تي، وان  الضم ؤلالهي مً ؤمه التي واهذ عكُلت إلله البدغ "بىؾُضون"، كخل اإلاُىاجىع الىٍغ

                                                 

 .24-2/21، العهذ اللذيم، سفز الجامعت( 10)

 .101، مذخل إلى هطىص الشزق اللذيم ،الؿىاح ،ؿغاؽ( 11)

 .19+15م .ملحمت وليامش .باكغ، ،َه( 12)
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ّ
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 4 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

" له نضًم مسلو اؾمه "بحرزُىؽ" َبِ معه بلى العالم الؿـلي الزخُاؾ "بحرؾـىوي

 .(13)ؿإمؿً به اإلاىث هما ؤمؿً بإهىُضو

لخلي "ؤزُل" بُل ؤلالُاطة مع حلجامل، في ؤمه ؤلالهت اإلااثُت "جِخِـ" التي خاولذ ؤن  ٍو

تهبه وعمت الخلىص، والتي حكبه ؤلالهت هيؿىن ؤم حلجامل، وفي ناخبه "باجغوولِـ" الظي 

لىؽ الخؼن، ؿٓ هغ قبده هما ْهغ قبذ كخله الُغواصًىن وجإزغ صؿىه بؿبب اإلاغاؾُم َو

 .(14)ؤهىُضو لجلجامل

وجىاسخذ شخهُت حلجامل في اإلاىعور الكعب العغبي ؤلاؾالمي في شخهُت طي 

 مً 
ً
اللغهحن، الظي لّلب بظلً ألهه بلؽ كغوي ألاعى مكغكها ومؼغبها، ؤو ألهه وان ٌعخمغ جاحا

انغ مكترهت مع كغهُحن، وكُل ألهه واهذ له يـحرجان مً الكعغ ؤي كغهان، وفي كهخه عى

 ؤؾبؼذ علُه العىاًت ؤلالهُت نـاث عللُت 
ً
 حباعا

ً
كهت حلجامل، مجها ؤهه وان مليا

وحؿضًت ممحزة، َغى وبغى زم اَخضي على ًض نضًله الىفي "الخًغ"، وؾعى للخلىص، 

 .(15)لىىه ؿكل في جدلُله، وهاله الخًغ الظي قغب مً عحن الخُاة"

 في ؤطَ
ً
م، ووان زاوي وللض وان طو اللغهحن مازال ان الجاَلُحن، طهٍغ الكعغاء في ؤقعاَع

 ٌ نلى هللا علُه  زالزت ؤؾئلت ؤخباع الحهىص التي ؤعاصوا مً زاللها معغؿت نضق هبىة الغؾى

لها عبر ؾلؿلت مً الخضاٌو الكـهي في مغوٍاث اإلاىُلت التي وؾلم ، وقّلذ كهخه ٍَغ

 .(16)ججلذ في ؤلاؾغاثُلُاث

                                                 

 .112، (2966الجهًت العغبُت،  :اللاَغة) .عقضي الؿِس ي :جغحمت .عطز ألاساطيربلـُيل،  ،جىماؽ( 13)

 وما بعضَا. 109اإلاغحع الؿابم، ( 14)

 بالعزائس املسمىكطظ ألاهبياء الثعلبي،  ،ؤخمض بً ببغاَُم :كهت طي اللغهحن والخًغ ( اهٓغ 15)

 وما بعضَا. 100، .(اإلاىخبت الكعبُت، ص.ث :بحروث)

ً :، جدلُمالسيرة الىبىيت .َكام ابً( 16)  .(صاع الىىىػ ألاصبُت، ص.ث :بحروث) .مهُـى الؿلا وآزٍغ

2/106. 



 إحسان الذيً

 6 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

َو 
َ
م َبْعَض ول َظا الخإز ؤ حر والاهدكاع، َل ٌعلل ؤن ًهل نضي َظٍ اإلالخمت بلى بالص ؤلاػٍغ

وال ًهل بلى العغب الظًً ًمّخىن بهلت اللؼت وألاعومت مع قعىب بالص الغاؿضًً؟ وال جـهل 

 بُجهم خىاحؼ جدٌى صون ونىله بلحهم.

، مً زالٌ اخخـاّ الظاهغة الجمعُت 
ً
واكع الخاٌ ًضٌ على ؤن َظا الهضي وان مىحىصا

لجاَلُت بلهت طي اللغهحن، ومً زالٌ جإزحر َظٍ اإلالخمت في الكعغ الجاَلي بعامت، وقعغ ا

ألاًام بسانت، بط ًدمل البُل ؿحها نـاث الياًَ ؤو الؿاخغ ؤو البُل العُٓم اإلالضؽ، 

ؿها، وعؤي عاصٌ حاؾم  ًماعؽ الاػخهاب، وُتهضي بلُه ول عظعاء كبل ؤن جؼؾ بلى عَغ

وان مً اإلامىً ؤن جيىن ملخمت واخضة هبحرة لى وحضث مً ًهىػها  الُباوي ؤن ؤًام العغب

هما نُؼذ ملخمت حلجامل وؤلالُاطة وألاوصٌؿت، هما علض ملاعهت بحن ؤخضار ملخمت 

حلجامل وؤخضار ًىم مً َظٍ ألاًام َى ًىم الُمامت، واؾخسلو ؤوحه قبه هثحرة 

 .(17)بُجهما

 في ؿىغ ال
ً
 وبطا وان ؤزغ َظٍ اإلالخمت خايغا

ً
م، ؿاألولى ؤن ًيىن واضخا جاَلُحن وؤقعاَع

ظا ما ؾىاهض علُه في الهـداث اللاصمت  م وػبضجه وكمخه، في اإلاعللاث، َو في زحرة قعَغ

 مً َظا البدث.

 بين امللحمت واملعللاث )اللذاست والسيرة والخاريخ(:

جًغب حظوع عالكت اإلاعللاث بملخمت حلجامل في ؤعماق اإلااض ي، وجىعلض الهلت بُجهما 

مً زالٌ جغؾباث َظٍ العالكت في كاع الكعغ وماَُخه والباعث على وحىصٍ، ؿهما ًخمازالن 

لت الخعبحر / الكعغ، الظي وكإ في عخاب الضًً وصعج في ؤخًاهه.   في ٍَغ

                                                 

صعاؾت ملاعهت إلاالخم  .2ج.، هخاب أيام العزب كبل إلاسالم ألبي عبيذة .حاؾم البُاحي ،عاصٌ ( اهٓغ:17)

 .211، (2951عالم الىخب،  :بحروث)ألاًام العغبُت 
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ّ
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 5 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ت والبابلُت بمعنى عجل / جغجُلت وملابله ( ؤي الكعغ بshirؿِكحر مهُلح قحر ) الؿىمٍغ

، بلى الجظوع الؿامُت اللضًمت لدؿمُت (18)( بمعنى / ؤوكض / عجل ػنىZemaruباألواصًت )

الكعغ بهظا الاؾم، باعخباٍع جغاجُل وؤهاقُض، ًغجلها الكاعغ الياًَ اإلالخم باإلاعبض ؤمام 

 ا
ً
 ؤًاٍ ؤو ممجضا

ً
غؿعها لإلله ممجضا  إلالً.اإلاجمىعت ٍو

َىظا واهذ ملخمت حلجامل، ؿالثابذ ؤجها في "ؤنلها مجمىعت ؤهاقُض وؤقعاع لعهض 

 ٌؼلب علحها الُابع الضًني
ً
جها حضا ت (19)ؾابم على جضٍو ، "وهي كهو بُىلت في كهو قعٍغ

 وػىاء، ًٓهغ (20)جيكض ؤو حؼنى في مىاؾباث صًيُت"
ً
ىظا وان الكعغ في الجاَلُت بوكاصا ، َو

، وؤوكض ؿالن وجىىقضث ألاقعاع...، ومً طلً في كىلهم: ؤ
ً
وكضوي ؿالن ... وؤوكضث ؿالها

 :(21)زالٌ كٌى خؿان بً زابذ

ًّ في ول شعز أهذ كائله  إن الغىاء لهذا الشعز مضمار  حغ

 ًدمل في َُاجه 
ً
وللض ْل الكعغ عىض الجاَلُحن هما عىض الؿامُحن اللضماء ملضؾا

، هما ْل (23)لغؤ بعًه آلازغ على اللبىع وٍُ  (22)جغؾباث صًيُت، ًخىيإ بعًهم لبعًه

ت زاعكت،  الكاعغ ؤقبه ما ًيىن بالياًَ والؿاخغ والعغاؾ والكامان، ًمخلً كىي سخٍغ

لخدم بلىي ػُبُت جغبُه باإلاأل ألاعلى "وجمضٍ بإؾباب الؿُُغة على اللىي اإلاخُىعة ؤو  ٍو

                                                 

 .112، (2999ألاَالي للُباعت واليكغ،  :صمكم) .سىمز أسطىرة وملحمتعبض الىاخض علي،  ،ؿايل( 18)

 .219، 216، أيام العزبحاؾم البُاحي،  ،عاصٌ( 19)

ٌ  مجلتالكعغ وملخمت الؿامُحن،  ،ػوي، ؤخمض هماٌ( 20)  .21(: 2994) 1، ع.21مج. ،فطى

ت العامت للىخاب،  :اللاَغة)ؾُض خىـي خؿىحن  :، جدلُمديىاهه( 21)  .190، (2951الهُئت اإلاهٍغ

(22 ) .
ً
: ؤبى بىغ اهٓغوطلً خحن ؤمغ اإلالً عمغو بً َىض الخاعر بً خلؼة ؤال ًيكض معللخه بال مخىيئا

عبض الؿالم  :جدلُم، شزح اللطائذ السبع الطىاٌ الجاهلياث ،ابً ألاهباعي  مدمض بً اللاؾم

 .152، (2990صاع اإلاعاعؾ،  )اللاَغة: ،1َاعون، ٍ

 .كٌى ألانمعي( 23)



 إحسان الذيً

 9 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ؿيان بطا ؤعاص الهجاء، ، (24)جلهمه بـىىن مً اللٌى ما ٌعجؼ آلازغون عً ؤلاجُان بمثلها"

 واخضة
ً
 .(25)لبـ خلت، وخلم قعغ عؤؾه بال طئابخحن، وصًَ ؤخض قلى عؤؾه، واهخعل وعال

/ الكعغ مع كضاؾت ػماجهما ومياجهما، خُث واهذ حعللان ؤو  وهلخلي كضاؾت اللٌى

جيكضان في ػمان ملضؽ ًخمثل في ألاعُاص واإلاىاؾباث الضًيُت، وفي ميان ملضؽ ًخمثل في 

بض الظي وان ًمثل في الـىغ اللضًم بِذ ؤلاله، ومغهؼ اليىن، وهلُت الالخلاء بحن اإلاع

 الؿماء وألاعى. 

ؿاإلالخمت "كهُضة صًيُت وان ًخؼنى بها في اإلاعابض الىزيُت، ووان بُلها ٌعخبر مً اإلاالهحن 

 باإلقاعة )اًلى( التي ًغمؼ بها بلى آلالهت، 
ً
َظا على واؾمه في اليسخت الباكُت ٌؿبم صاثما

بجها الىخاب اإلالضؽ الظي اجسظٍ الكعب  (26)الغػم مً جىغاع اللٌى عىه بن زلثه مً البكغ"

، وهي ألازغ الظي ؤخاَخه معاوي اللضاؾت بمثل ما ؤخاَذ (27)وؤصاع خىله نلىاجه وعباصاجه

الكعغ الظي وان ٌعغى للخدىُم في مىؾم الدج مً ألاقهغ الخغم زم ٌعلم ما ًسخاع مىه 

 عبت.على الى

للض اعجبِ الـً باإلاعبض عىض ول الكعىب البضاثُت، وحعىص حظوع َظا الاعجباٍ عىض 

 
ً
 كضؾُا

ً
ت مٓلمت مجاال ُّ بوؿان البالُىلُذ بلى الىهف الظي ًدًغ باعخباٍع بلعت كه

 للخلم 
ً
 للمعبض، وهلُت الخلاء بحن عالم الالَىث وعالم الىاؾىث، وعمؼا

ً
 ؤنُال

ً
وهمىطحا

                                                 

، (2994ؾِىا لليكغ،  :اللاَغة) .ألاسطىرة في الشعز العزبي كبل إلاسالمبؾماعُل الىعُمي،  ،ؤخمض( 24)

61. 

ف( 25) ، (مُبعت عِس ى بابي الخلبي، ص.ث)اللاَغة: مدمض بضع الضًً،  :، جدلُمألامالياإلاغجط ى،  ،الكٍغ

1/291. 

صاع الثلاؿت،  :الضاع البًُاء) العزبي في محيطه الخاريخي اللذيمالشعز مدمض البهبُتي،  ،هجُب( 26)

 .152، (ص.ث

 .25، املعللت العزبيت ألاولى عىذ جذور الخاريخمدمض البهبُتي،  ،هجُب( 27)



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 9 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ت ألاولى، وبلعت والىالصة "ؿهى اإلا ت، والجماعاث البكٍغ يان الظي نضعث مىه ؤلاحغام الؿماٍو

ت والعىالم اللضؾُت"  بحن العىالم الضهٍُى
ً
 .(28)ملضؾت حكيل معبرا

ت، لم ًىً على ؾبُل   بالهىع الجضاٍع
ً
ظَب ؿغاؽ الؿىاح بلى ؤن ؿً الىهىؾ ممثال ٍو

غؾىم جدخىي على كُم هبحرة جداٌو السخغ الدكاهلي، وبهما حكحر ول الضالثل "بلى ؤن َظٍ ال

 .(29)الخعبحر عجها، وؤن َظٍ اللُم هي كُم عوخُت صًيُت جخهل بمعخلضاث طلً العهغ"

 
ً
 ؤو هعبت ؤو هىِؿت ؤو مسجضا

ً
 ؤو معبضا

ً
وللض ْل الخعلم باإلايان اإلالضؽ ؾىاء وان ههـا

 للُاكت الغوخُت، ومهىي لألؿئضة، ومإوي للخلضماث الـىُت الضًيُت
ً
التي واهذ على  مىثال

قيل عؾىم ْهغث على حضعان ههىؾ ؤلاوؿان البالُىلُتي، ونىٍع مجؿمت على حضعان 

كُمذ على الىهىؾ عىض ؤلاوؿان الىُىلُتي، هما في مىكع قخان 
ُ
الهُاول الضًيُت التي ؤ

 ٌ ، وجُىعث بلى الغمىػ الىخابُت ْل (30)خُىن حىىب ألاهايى
ً
لث الخغوؾ عؾما ِ

ّ
، وخُىما ُمث

 للمعاعؾ ؤلاوؿاهُت، وؤلخلذ بها اإلاىخباث ما ًىخب 
ً
ىا لذ اإلاعابض مَى  بهظا اإلايان، ْو

ً
مغجبُا

، وماهِخىن 
ً
مً ول ؿً، ؿـي "مهغ وان ملغ َظٍ اإلاىخباث معابضَا الىبحرة والهؼحرة حمُعا

 
ً
ش اإلاهغي ؤٌو قعاع خلُلي مً هىع ناصق وان واَىا اإلااعر اإلاهغي الظي ؤللى على الخاٍع

وفي بالص  (31)مهغ، ومً مىخبت معبضٍ ومً سجالتها اؾخسغج ماصة هخابه"في ؤخض معابض 

 مً 
ً
الغاؿضًً زههذ للمىخباث ؤكؿام مهمت في اإلاعابض واللهىع، ووان بعًها مالـا

ا مىخبت )ؤقىع باهِباٌ( في هِىىي، ومىخبت  عكغاث ألالىؾ مً الىزاثم والسجالث، وؤقهَغ

 .(32)لمعبض ؤلاله )بىى( في )بىعؾبا( حىىب باب

                                                 

 .242، (1001صاع عالء الضًً، صمكم،  )صمكم: 1.، ٍديً إلاوسان ،الؿىاح ،ؿغاؽ( 28)

 .219اإلاغحع الؿابم، ( 29)

 .250اإلاغحع الؿابم، ( 30)

 . 2/19، املعللت العزبيت ألاولىمدمض البهبُتي،  ،هجُب( 31)

 .29، ملحمت وليامش ، باكغ،َه( 32)



 إحسان الذيً

 20 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

يكض ؿُه ألاقعاع ما 
ُ
ووان اإلاسجض في عخاب ؤلاؾالم مضعؾت جضّعؽ ؿُه ؤلىان العلىم، وج

ب.  بالىيؿُت بلى عهض كٍغ
ً
ل مجها وما ُخّغم، هما ْل اإلاعهض العلمي في ؤوعوبا مخهال

ّ
 ُخل

ت على ؤلىاح مً الُحن، وخـٓذ في ؤوعُت مً الجغاع ؤو  هخبذ اإلاالخم وألاؾاَحر الؿىمٍغ

وويعذ في عؿىؾ، وعلم في ول مجمىعت عىىان الؿلؿلت الظي سجل في بُاكت الخكب، 

، وال ِمغاء في حعلُم اإلالخمت في اإلاعابض واللهىع، ؿإمغ حعلُلها في (33)ؤو لىح نؼحر مً الُحن

زؼاهت كهغ اإلالً ألاقىعي ؤقىع باهِباٌ ملُىع، بضلُل جظًُل ول لىح مجها بسخم اإلاىخبت 

ش الكغق اللضًم: (34)اكغاإلالىُت، هما ًلٌى َه ب ، ًلٌى ماؾبحرو ؤخض ؤعمضة البدث في جاٍع

ش هخابتها ًغحع بلى  "وكض وحضث مً َظٍ اللهُضة في اإلاىخبت اإلالىُت بىِىىي وسخ هثحرة، جاٍع

مىخهف اللغن الؿابع كبل مُالص عِس ى، وكض ؤهجؼث بإمغ اإلالً ؤقىع باهِبعل مىلىلت عً 

 .(35)وسخ ؤكضم"

ً الالػوعص لخسلُض طهغ ناخبها، ؿلض وعص في اإلالخمت ؤن هما هلكذ على حجغ م

ت مً ؤزباع مكلخه وعىاثه في عخلخه بلى ػابت ألاعػ بلبىان، وبلى 
ّ
حلجامل هلل على مؿل

عحل الُىؿان )ؤجىهابكخم( الظي طَب بلُه للخهٌى على ؾغ الخلىص، جلٌى اإلالخمت 

 وانـت حلجامل:

 ما بحن 
ً
 بعُضة مخللبا

ً
 الخعب والغاخت"للض ؾلً َغكا

 ؿىلل على ههب مً الدجغ ول ما عاهاٍ وزبٍر

 بنى ؤؾىاع ؤوعون اإلادهىت

 (36)ؤها( اإلالضؽ واإلاعبض الُاَغ" –وخغم )ؤي 

                                                 

 .29، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 33)

 .45اإلاغحع الؿابم، ( 34)

 .11، املعللت العزبيت ألاولى، مدمض البهبُتي ،هجُب( 35)

 .51+51، ملحمت وليامش ، باكغ،َه( 36)



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 22 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ت هثحرة بعًها مىخىب على  ت عً هخاباث جظواٍع "وكض هكـذ الخىلُباث في اإلاىاكع ألازٍغ

َىا ؿلىح ألاؾاؽ مً حجغ ؤلىاح ؤو مساٍعِ مً الُحن وبعًها على ؤلىاح مً الدجغ، ؤما 

لت زانت بط بهه ويع في نىضوق مً هداؽ Zaginالالػوعص الثمحن ) ى مدـّى بٍُغ ( َو

(Sennu ؿإله ساَب الكاعغ البابلي اللاعت َو (، وؤخىم ؾض ػُاثه بمؼالق مً بغوهؼ، ٍو

لغؤ ؿُه  ؤن ًبدث عً طلً الهىضوق بحن ألاؾـ، ومً زم ًغؿع ػُاءٍ لُسغج اللىح ٍو

 مل:كهت حلجا

 ابدث عً نىضوق ألالىاح اإلاهىىع مً هداؽ 

 اعؿع مؼالكه اإلاهىىع مً البروهؼ 

 واهكف الؼُاء عً ؤؾغاٍع 

 زظ لىح الالػوعص واكغؤٍ 

 بجها كهت حلجامل 

 ........ 

 ؿمً طا الظي ًًاَُه مً بحن اإلالىن 

: )ؤها اإلالً(  ًْ ػحر حلجامل ٌؿخُُع اللٌى  وَم

 للض ؾمي حلجامل مىظ والصجه ل 
ً
 ُيىن قهُضا

  (37)زلثاٍ بله وزلثه بكغ" 

حن، ؿـي ألالعاب ألاولُمبُت التي  م واإلاهٍغ وللض وان لهظا الخعلُم هٓاثٍغ في ؤصب ؤلاػٍغ

م  واهذ جلام في عُض صًىهِؿُىؽ في معبض ألاولُمب، وان الـاثؼ ًىغم بلهُضة ٌؼىحها له ؿٍغ

 ما وان الكاعغ هـؿه َى اإلاىٓم له واإلاىحه لعمله
ً
ا اللهُضة الؿابعت ػالبا ، ومً ؤقهَغ

التي كالها )بىضاع(  في مضًذ )صًاحىعاؽ( الغوصٌس ي، وكض ؤزظث وخـغث بدغوؾ مً 

الظَب وعللذ في معبض ؤلالهت ؤزِىا في لُىضوؽ، ولِـ َظٍ هي اللهُضة الىخُضة التي 

الظي وان عللذ لبىضاع هبحر الكعغاء الؼىاثُحن الُىهاهُحن، ؿله ؤزغي كالها في ؤلاله آمىن، 

                                                 

 .102+100، سىمز أسطىرة وملحمت ، عبض الىاخض علي،ؿايل( 37)



 إحسان الذيً

 21 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

وفي مهغ واهذ  (38)بىوَل( –معبضٍ في َُبت الُىهاهُت خُث عللذ به )ؤولُمبُاث بىضاع 

 وؤهاقُض صًيُت جىيع بلى حاهب اإلالً 
ً
 ػؼلُا

ً
 وقعغا

ً
خؼم ؤوعاق البرصي التي جًم كهها

 .(39)اإلادىِ في جابىجه

، وحعلُله مع آلازا/ الكعغ بلى اإلالضؽبياؿت اإلالضؽ
ً
با ع الىـؿُت / اإلاعبض، لِـ ػٍغ

، بل َى جللُض مىعور ًخلغب بها ؤصخابها 
ً
ألازغي على حضعان ألاماهً اإلالضؾت لِـ بضعا

 مً 
ً
دـٓىجها مً جللباث الؼمً وعىاصًه، "وؤهذ بطا ػعث مسجضا بلى آلهتهم ػلـى، ٍو

 مً اإلاؼاعاث التي لها قإن في هٓغ الىاؽ في ؤًامىا 
ً
، ؤو مؼاعا

ً
اإلاؿاحض اإلاإَىلت، ؤو معبضا

يذ حضعاجها، وجغي الغؾىم الـ ، ؾتري زحر آًاث الـً والهىاعت، وكض ٍػ
ً
ُذ الضلُل مازال

غ والكعغ والخِ والـغف والخمازُل التي جلضم بها ؤصخابها في َظٍ العهىع التي  والخهٍى

 .(40)حؿمى عهغ الىىع والخًاعة، واإلااض ي ؤقبه بالخايغ مً اإلااء باإلااء"

ؿال ػغابت ؤن حؿمى  –زحرة الخحرة مً الكعغ الجاَلي  –وألامغ ًيسخب على اإلاعللاث 

بهظا الاؾم لخعلُلها على الىعبت معبض العغب ألاهبر، ومغهؼ وىجهم ألاوخض، بعض ؤن هخبذ 

بماء الظَب في اللباَي اإلاضعحت، وكض عؤًىا قبه َظا ألامغ عىض ألامم ألازغي. وػٍغب ؤمغ ؤبي 

لله عىه ؤبى البرواث عبض الغخمً بً مدمض وه -حعـغ الىداؽ ؤٌو مً هـى َظا الخبر 

اكىث الخمىي (41)ألاهباعي  م ًجخمع بعياّ،  (42)، ٍو خحن كاٌ: "وكُل بن العغب وان ؤهثَر

                                                 

اث،  اهٓغ ، و 229، املعللت العزبيت ألاولىمدمض البهبُتي،  ،هجُب( 38)  جاريخ ألادب العزبيؤخمض خؿً الٍؼ

 .11، (2944مُبعت الغؾالت،  :اللاَغة)

 .10، املعللت العزبيتالبهبُتي، ( 39)

 .41+41، (2951صاع الثلاؿت، )بحروث:  1.، ٍمعللاث العزبَباهت،  ،بضوي ( 40)

 بغواًت ألاقعاع وألازباع، ( 41)
ً
ت ؿةهه وان مً ؤَل اليىؿت مكهىعا كاٌ في جغحمت خماص: "وؤما خماص الغاٍو

ى الظي حمع الؿبع الُىاٌ، َىظا طهٍغ ؤبى حعـغ ؤخمض بً مدمض الىداؽ، ولم ًثبذ ما طهٍغ  َو

 .11، (2191ٌ، : ص.ناللاَغة) زهت ألالباء في طبلاث ألادباءهالىاؽ مً ؤجها واهذ معللت على الىعبت"، 

خُث كاٌ: "وطهغ ؤبى حعـغ، ؤخمض بً مدمض الىداؽ، ولم ًثبذ ما طهٍغ الىاؽ مً ؤجها واهذ ( 42)

 .20/166، .(ص.ثإلاإمىن، صاع ا)اللاَغة:  معجم ألادباءمعللت على الىعبت". 



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 21 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ا في زؼاثني، ؿإما  ا وؤزبخَى دىاقضون ألاقعاع، ؿةطا اؾخدؿً اإلالً كهُضة كاٌ: عللَى ٍو

نلح ما كُل في َظا ؤن كٌى مً كاٌ بجها عللذ على الىعبت ؿال ٌعغؿه ؤخض مً الغواة، وؤ

هم علحها، وكاٌ لهم: َظٍ  ًّ ض الىاؽ في الكعغ حمع َظٍ الؿبع وخ ت إلاا عؤي َػ  الغاٍو
ً
خماصا

 .(43)هي اإلاكهىعاث ؿؿمُذ اللهاثض اإلاكهىعة"

ب ؤمغ اإلادكبثحن بالُعً في َظا الخبر مً اإلادضزحن ألن العغب لم ٌعغؿىا الىخابت،  وػٍغ

ا جلً ألاقعاع اإلالُئت باإلاًاحعت واإلابايعت، ؿجاَضوا في وال ًلُم بالىعبت ؤن حعلم علحه

ب طلً وكض طهغ (45). وػحٍر مً كبل(44)عؿٌ الـىغة مً ؤنلها هما ؿعل َالٌ خغب ، ػٍغ

 مً ابً الىداؽ مثل ابً اليلبي )
ً
َـ( 101َظا الخبر عواة مسخلـىن مجهم مً َى ؤكضم عهضا

م على عهً مً ؤعوان الىعبت الظي كاٌ: "ؤّوٌ قعغ علم في الجاَلُت قعغ امغت 
ّ
اللِـ، عل

 
ً
لذ الكعغاء طلً مً بعضٍ، ووان طلً ؿسغا

ّ
خضع، ؿعل

ُ
ؤًام اإلاىؾم، ختى هٓغ بلُه زم ؤ

م قعٍغ ؾبعت هـغ"
ّ
 له مثل (46)للعغب في الجاَلُت وعّضوا مً عل

ً
. ومجهم مً وان معانغا

واإلاىٓىم مً هالمها، َـ( الظي كاٌ: "وان الكعغ صًىان زانت العغب، 119 ابً عبض عبه )ث

واإلالُض ألًامها، والكاَض على خيامها، ختى للض بلؽ مً ولف العغب به، وجـًُلها له ؤن 

عمضث بلى ؾبع كهاثض زّحرتها مً الكعغ اللضًم، ؿىخبتها بماء الظَب في اللباَي اإلاضعحت، 

حر، و  َبت َػ
ْ
َبت امغت اللِـ، وُمظ

ْ
َباث ؾبع، وعللتها في ؤؾخاع الىعبت، ؿمىه ًلاٌ: ُمظ

ْ
اإلاظ

 .(47)وكض ًلاٌ لها اإلاعللاث"

                                                 

ت، )بؼضاص:  ؤخمض زُاب :، جدلُمشزح اللطائذ الدسع املشهىراث( 43)  .161، (2951صاع الخٍغ

.(2991، : ص.ن.بحروث) الىافي باملعللاث( 44)  ، الـهل ألاٌو

-1/296(، 2910مُبعت الاؾخلامت، )اللاَغة:  جاريخ آداب العزبناصق الغاؿعي،  ،: مهُـىاهٓغ( 45)

ه162  .121، (2911مُبعت ؿاعوق، )اللاَغة:  في ألادب الجاهلي خؿحن، ،، َو

ت، )اللاَغة:  العلذ الفزيذ ،ابً عبض عبه( 46) ت اإلاهٍغ ٍغ  .1/95، (َـ2112اإلاُبعت ألاَػ

 .1/99اإلاهضع الؿابم ( 47)



 إحسان الذيً

 21 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ومجهم مً حاء بعضٍ مثل ابً عقُم الظي كاٌ: "وواهذ اإلاعللاث حؿمى اإلاظَباث، وطلً 

ألجها ازخحرث مً ؾاثغ الكعغ، ؿىخبذ في اللباَّي بماء الظَب، وعللذ على الىعبت، 

، طهغ طلً ػحر واخض مً العلماء، وكُل: بل  ؿلظلً ًلاٌ مظَبت ؿالن بطا واهذ ؤحىص قعٍغ

: عللىا لىا َظٍ لخيىن في زؼاهخه"  .(48)وان اإلالً بطا اؾخجُضث كهُضة لكاعغ ًلٌى

وابً زلضون الظي كاٌ بعض ونـه عىاًت العغب بالكعغ وبوكاصٍ "ختى اهتهىا بلى اإلاىاػاة 

م بإعوان البِذ الخغام، مىيع حّجهم وبِذ ببغاَُم ... ؿةهه بهما وان  في حعلُم ؤقعاَع

ًخىنل بلى حعلُم الكعغ بها مً وان له كضعة على طلً بلىمه وعهبُخه، ومياهه في عهٍغ 

 .(49)ب حؿمُتها باإلاعللاث"على ما كُل في ؾب

وعبض اللاصع البؼضاصي خحن كاٌ "ومعنى اإلاعللت ؤن العغب واهذ في الجاَلُت ًلٌى 

يكضٍ ؤخض، ختى ًإحي مىت في مىؾم  ًُ عبإ به، وال  ٌُ الغحل مجهم الكعغ في ؤكص ى ألاعى، ؿال 

م 
ّ
 للاثله، وعل

ً
على عهً الدج، ؿُعغيه على ؤهضًت كَغل، ؿةن اؾخدؿىٍى عوي، ووان ؿسغا

غح ولم ٌعبإ به"
ُ
 .(50)مً ؤعوان الىعبت ختى ًىٓغ بلُه، وبن لم ٌؿخدؿىٍى َ

م بظلً ًىـىن ما كاله ابً الىداؽ  ، َو االء عواة زلاث، عغؿىا زبر الخعلُم وجىاكلٍى َو

اهضون مً زالٌ ما طهغوٍ جىانل ألاحُاٌ،  بإن زحر الخعلُم لم ٌعغؿه ؤخض مً الغواة، ٍو

، وهخابخه بماء الظَب وخـٓه في  ؿخللُض جلضٌـ الكعغ،
ً
واؾخجاصة اإلالىن له ْل مخىاعزا

 اإلاعبض ؤو زؼاثً اإلالً ْل هظلً.

                                                 

صاع  : مدمض مديي الضًً عبض الخمُض )بحروث:، جدلُمالعمذة في محاسً الشعز وآدابه وهلذه( 48)

 .2/96، (2951الجُل، 

ت، ص.ث )اللاَغة: امللذمت( 49)  .492، .(اإلاُبعت البهُت اإلاهٍغ

الهُئت )اللاَغة: ، جدلُم وقغح عبض الؿالم مدمض َاعون. خزاهت ألادب، ولب لباب لسان العزب( 50)

ت العامت للىخاب،   في جـانُل َظا الخبر:  اهٓغ . و 216-2/214، (2959اإلاهٍغ
 
، املعللاث سيرة وجاريخا

 .212، (2991ع الثلاؿت، صا :الضاع البًُاء)لىجُب مدمض البهبُتي 



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 24 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ت   لضي الىاؽ، ما كاله معاٍو
ً
ومما ًاهض ملىلت َاالء الغواة ووعوص ؿىغة الخعلُم ؿعال

ابً ؤبي ؾـُان "كهُضة عمغو بً ولثىم وكهُضة الخاعر بً خلؼة مً مـازغ العغب، واهخا 

"معللخ
ً
 .(51)حن بالىعبت صَغا

، وكض ؤزغ عً العغب ؤجهم واهىا 
ً
با مثل بزىاجهم في بالص  –زم هُف ًيىن زبر الخعلُم ػٍغ

 ً اهض الىكف ألازغي الىبحر لـ "جغهُمت  –الجهٍغ ًىلكىن كهاثضَم على الدجاعة، ٍو

 مثل َظا الخللُض عىضَم وقُىع التراجُل الضًيُت بُجهم. (52)الكمـ"

ب بً مىّبه عً هخابت ألاقعاع  ومما ًاهضٍ هظلً جلً الغواًاث الىثحرة التي ؤوعصَا َو

ث ؤو ؾىاٍع في الىهىؾ ؤو على حجاعة خمغاء بزالها مً الالػوعص مثل حجغ 
ّ
على مؿال

بماء الظَب وجضاٌو َظٍ الغواًاث وألازباع في عهض بني ؤمُت،  –حلجامل الظي ؾبم طهٍغ 

ب: "في زالؿت ؾلُمان بً عبض اإلا ت مً ًلٌى َو لً ؿخدذ مؼاعة في الُمً ... ُوحض ؿحها ؾاٍع

عزام كاثمت، زخم عؤؾها بالغنام ؿإعلم بظلً ؾلُمان بً عبض اإلالً، ؿإمغ بللع طلً 

ت:  على عؤؾه لىح مً طَب مىخىب ؿُه بالخمحًر
ً
 واكـا

ً
ت قُسا  الغنام، ؿإنابىا في الؿاٍع

 (53)غ"ـــــــلـً مـــي ًمي بلى طــبـوؿ             ؤها اإلاعاؿغ بً ٌعـغ بً مًغ

مي خحن ؤوص ى مً ونل بلى كبٍر وكبىع ؤزغي  وطهغ ؤؾُىعة الخاعر بً مًاى الجَغ

حماعُت في ؾغاصًب جدذ ألاعى على ػغاع ملابغ واصي الغاؿضًً؛ بإن ًظَب بلى كىمه 

بلىله: "ؿمغ بهم على الدجغ اإلاضؿىن بجىاع ػمؼم، ؿلل لهم بن ملام ببغاَُم في َظا الدجغ 

ى كىله:  ألاخمغ، وبن ِقْعغ الخاعر في َظا الدجغ آلازغ َو

                                                 

 .1/292اإلاهضع الؿابم، ( 51)

ت الظي اهدكـه وهلله بلى العغبُت ًىؾف مدمض عبض اهٓغ( 52) : جغهُمت الكمـ، هلل اللهُضة الخمحًر

 .(2999 مغهؼ الضعاؾاث والبدىر الُمني، :نىعاء) .هللا

ب( 53) مُبعت مجلـ صاثغة اإلاعاعؾ العثماهُت،  :خُضع ؤباص) الخيجان في ملىن حميربً مىبه، ا، َو

ا. 1001، 100، 219، 65، 66الهـداث:  اهٓغ ، و 61(، َـ2125  وػحَر



 إحسان الذيً

 26 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 هــإن لـــم ًىـــً بـــحن الدجـــىن بلـــى الهــــا

 

 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ؾامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمغ بمىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ٌؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــِـ ولــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤهــ

ـــــــــــــــــــــً هىـــــــــــــــــــــا ؤَلهـــــــــــــــــــــا ؿإػالىـــــــــــــــــــــا   بلــــــــــــــــــــى هدـ

 

 (54)نـــــــغوؾ اللُــــــــالي والجــــــــضوص العــــــــىاجغ" 

َظا الخبر والكعغ الظي كُل ؿُه، مما ٌعني بلاءٍ  (55)وكض ؤوعص ابً َكام في الؿحرة 

وقُىعه وجضاوله، ؿإحهما ؤٌؿغ وؤؾهل هخابت الكعغ بماء الظَب على اللباَي ؤم هخابخه ؤو 

 هلكه على الدجغ؟!

 في صزاع 
ً
جلخلي اإلالخمت مع اإلاعللاث في مياهت ؤصخابها اإلاىُىت، ؿهاخب اإلالخمت وان مليا

هؼلىا مجزلت ؤهغم بله، وللض عؤًىا مً كبل مٓا
ُ
َغ عٓمخه، ؤما الكعغاء الجاَلُىن بعامت ؿإ

 لهم، ؿمجهم الىبي واإلالً والياًَ والؿاخغ والؿُض وألامحر، ولم 
ً
م صًىاها العغب، ووان قعَغ

ًىً مً ؤصخاب اإلاعللاث بسانت، الكاط ؤو اإلاهمل ؤو الهعلىن "وبهما واهىا مً ؤبىاء 

م، وصًىان مجضَم وطلً بما ًبضعىن مً الهـىة الظًً َم ؾاصة كىمهم ومهضع ؿ سَغ

هىغ الخىمت التي تهخضي بها َظٍ اللبُلت في  قعغ ٌعبر عً الىحضان الجمعي لللبُلت ٍو

الىكذ هـؿه، وال ؿاعق َىا بحن امغت اللِـ الىىضي ابً اإلالً الظي وان ؤٌو مً علم 

ى زاوي م غؿت بً العبض البىغي ؾُض ؿخُان كىمه َو ، قعٍغ على الىعبت َو ً علم قعٍغ

حر اإلاؼوي ولبُض العامغي وبلُت ؤؾماء الكعغاء"  .(56)وجلً مياهت احخماعُت لم ًىدضع عجها َػ

 وقعغاء، وفي الضاللت على 
ً
وجخماَُان في اهخىاػ حظوة زلىص طهغ ؤصخابهما العٓماء مليا

الكعىع العمُم، والخغم الكضًض بإَمُت ألازغ اإلاىخىب، باعخباٍع وؾُلت لخلىص الاؾم 

 لظهغ ناخبها، وكض ؤؿصح بىـؿه عً ؾعُه في خُاجه 
ً
ىظا واهذ اإلالخمت جسلُضا والـعل، َو

 وعاء َظا بلىله:

 "ولؿىؾ ؤصزل ؤعى ألاخُاء، وؤزلض لىـس ي َىان طهغا 

                                                 

 .101، اإلاهضع الؿابم( 54)

ت، ( 55)  .2/224الؿحرة الىبٍى

دُت، )ص.م: ، 61، ؾلؿلت هخاب العغبي، عكم غىايت الترارعهـىع،  ،حابغ( 56) ، (1004وػاعة ؤلاعالم اليٍى

11. 



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 25 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 في ألاماهً التي عؿعذ ؿحها ألاؾماء ؾإعؿع اؾمي 

  (57)وفي ألاماهً التي لم جغؿع ؿحها ألاؾماء ؾإعؿع اؾم آلالهت" 

ىظا واهذ اإلاعللاث التي "ؿاكذ قهغتها قهغة ما ؾىاَا مً الكعغ الجاَلي، بل الكعغ  َو

القالعغبي على  ش الكعغ العغبي، ما لم ًٓـغ به ؤلَا ، وؤنبذ ألصخابها مً الظهغ في جاٍع

م مً الكهغة وطًىع الهِذ"  .(58)ػحَر

خعبحر عً الظاث، وحكتروان في مثالُتهما، واعجلائهما بلى ؤحمل ما ًغجلي بلُه الكعغ في ال

غ ؿلؿـت الخُاة، وجمثلهما الالقعىع الجمعي، وبزاعتهما ومعالجتهما كًاًا ال جؼاٌ  وجهٍى

ت، وللض عؤًىا مثالُت اإلالخمت مً كبل، ؤما  حكؼل بالىا وجازغ في خُاجىا العاَـُت والـىٍغ

ضَم، اإلاعللاث ؿياهذ "آًت للـً الكعغي عىض عغب الجاَلُت، ووان ؤصخابها اإلالضمحن عى

وكض بلُذ لهم وللهاثضَم جلً اإلاجزلت في هـىؽ العغب مىظ عهغ ؤلاؾالم بلى ًىمىا َظا، 

ووان في َظٍ اللهاثض ماصة جىاجغ علماء الضًً وعلماء الىالم، واإلااعزىن والغواة والىداة 

ا  ت والبالػُت، واجسظَو ت واللؼٍى ىن على الاهخـاع بها في صعاؾاتهم اللغآهُت والىدٍى واللؼٍى

 وال عاصة ؤن جيىن َظٍ م
ً
ش العغب كبل ؤلاؾالم، وال ًمىً علال  للـدو عً جاٍع

ً
هضعا

العىاًت بإزغ مً آلازاع التي ٌكً ؿحها، ولِـ مً اإلاؿلم به ؤن ججخمع َظٍ ألاحُاٌ على 

ش"  .(59)ياللت ؤو ٍػف مً الخاٍع

واهذ خايغة وبعض، ؿةن ما ؾبم ٌص ي بهظٍ العالكت الىزُلت بُجهما، وبسانت ؤن اإلالخمت 

في الظَىُت الجاَلُت جخضاولها مكاؿهت مً زالٌ ما ؾلىا مً ؤزباع، وهخابت مً زالٌ 

م بإجها  ا على اإلاىُحن، والتي ونـها اللغآن الىٍغ صخف الىًغ بً الخاعر التي وان ًخلَى

                                                 

 .11، جلجامشالؿىاح،  ،ؿغاؽ( 57)

 .4، معللاث العزبَباهت،  ،بضوي ( 58)

 .44، اإلاغحع الؿابم( 59)



 إحسان الذيً

 29 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ذ جلمُظ ابً عباؽ بإجها ؤقعاع العغب وههاهتهم ا ابً ُحٍغ  (60)ؤؾاَحر ألاولُحن، التي ؿؿَغ

ال هظَب هما طَب البهبُتي على مضي نـداث حؼؤي هخابه بإن اإلالخمت هي اإلاعللت  وهدً

ش، وؤجها هٓمذ بلؼت عغبُت هي لؼت  علُه الؿالم،  بؾماعُلالعغبُت ألاولى عىض حظوع الخاٍع

: بن َىان وقاثج وقُجه وعالكاث وزُلت بحن اإلالخمت واإلاعللاث، ولعل في  ولىىىا هلٌى

 عى الضلُل العلمي الظي ًثبذ ما طَب بلُه البهبُتي.كاصم ألاًام وزابئ ألا 

 أزز امللحمت في املعللاث:

عػم بؾلاٍ الغواة اإلاؿلمحن معٓم ما  –ْل الكعغ الجاَلي بهىعجه التي ونل بلُىا 

غة العغبُت  –ًخهل مىه باألؾاَحر   مً الخـىحر الؿامي اللضًم الظي ؾاص الجٍؼ
ً
حؼءا

ا مً ججاعبهم  ت التي اهدؿبَى  معاهحهم الـىٍغ
ً
وؤَغاؿها، وجغحم الكعغاء الجاَلُىن ؿىُا

وزبراتهم، والتي جلىهذ بإلىان ؿلؿـُت اعجبُذ بكيل ؤو بأزغ بمدُُهم الاحخماعي 

خي، ؿازخـذ وعاء َظٍ الغئي ا لـىُت ؤؾاَحر ووكاَاث عوخُت وعمىػ والجؼغافي والخاٍع

ت.  خًاٍع

 ؤن جيىن َىان ؤوحه قبه بحن قعغاء اإلاعللاث الظًً ًمثلىن ؤوج الالقعىع 
ً
ولِـ عجُبا

 عالجمعي الجاَلي، وبحن الكاعغ الغاؿضي الظي هثف َظا الالق
ً
ىع في اإلالخمت، ولِـ عجُبا

لخـي به ؤزغ الؿابم، ؤن ًٓل َظا اإلاىعور َى الغباٍ اإلالضؽ بُجهما، ًجهل مىه ا لالخم، ٍو

 
ً
ىنله بما بضؤٍ ؤحضاصٍ، ؿُدكابه معهم لؼت وؿىغا ، ٍو لت جـىحٍر ىحه ٍَغ ًغؾم مالمده ٍو

 وعلُضة وخًاعة.

، بعًها عام مكترن ًدًغ في   مً َظٍ الىحٍى
ً
والىاْغ في اإلاعللاث، ًخلمـ هثحرا

جمع بُجها، في الدؿمُت وألاػغاى وبعًها زام  بيل معللت على خضٍ، اإلاعللاث ولها، ٍو

 جإزغ ؿُه ناخبها ببعٌ ما حاء في َظٍ اإلالخمت.

                                                 

املعللت  ،في جـانُل كهت الىًغ بً الخاعر وجـؿحر كىله حعالى "ؤؾاَحر ألاولُحن" البهبُتي اهٓغ ( 60)

 .204-2/15، العزبيت



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 29 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

حؿمُت اللهُضة، ؿلض صعج الغاؿضًىن على حؿمُت كهاثضَم  –بضاًت  –جُالعىا 

بمُالعها، وعىىهتها بإٌو عباعة ؤو ؾُغ مجها، ؿعغؿذ ملخمت حلجامل في ألاوؾاٍ ألاصبُت 

: البابلُت باؾم: "َى الظي عؤي" وهي عباعة وعصث  في البِذ ألاٌو مً اللىح ألاٌو

 "َى الظي عؤي ول ش يء، ؿؼني باؾمه ًا بالصي 

ا   َى الظي عغؾ حمُع ألاقُاء وؤؿاص مً عبَر

ى الخىُم العاعؾ بيل ش يء"    (61)َو

وهظلً ُؾّمُذ ملخمت الخلم عىضَم بما وعص في ؤولها "خىُما عُلل" ؤي "خُىما في 

، وؾاع علُه العغب في حؿمُت كهاث (62)العال"
ً
ا َم اإلاكهىعة، ضوللض ْل َظا الخللُض ؾاٍع

وبسانت معللاتهم، بةَالق ؤٌو عباعة مجها، ًلٌى ابً عبض عبه في حؿمُتها "واإلاعللاث المغت 

حر "ؤمً ؤم ؤوفى"، ولُغؿت "لخىلت ؤَالٌ"، ولعىترة "ًا صاع عبلت،  اللِـ "كـا هبً"، ولَؼ

"ؤال َبي"، وللبُض "عـذ الضًاع"، وللخاعر بً خلؼة "آطهدىا ببُجها  ولعمغو ابً ولثىم

 .(63)ؤؾماء"

الٌ في ؤٌو اإلاعللاث واللهاثض الجاَلُت بعامت، لِـ ججغبت ؿغصًت طاجُت  والبياء على ألَا

ا  ت، وبهما َى في ؤؾاؾه َلـ ؿني حماعي خًغي، نضع عً علل ألامت ويمحَر بضٍو

 "مً مغ 
ً
خحن وان الكاعغ  (64)خلت اكتران الكعغ بالتراجُل الضًيُت"الجمعي، وحاء مخىاعزا

الىضاب/ اليالى ًبيي ؤَالٌ الهُيل الضًني وآزاع اإلالىن اإلالضؾحن، "بهه بلاًا جغار ملخمي مً 

ش عىض الؿامُحن" ظا ما هلمده في اإلالخمت خحن وكف الكاعغ في (65)مالخم ما كبل الخاٍع . َو

:مؿتهلها على ؤَالٌ ؤؾىاع مضًىت ؤو  ا، ًلٌى  عون التي طَب ؤَلها، وجبّضص عَؼ

                                                 

 .51 ،وليامشباكغ، ملخمت  ،َه( 61)

 .12اإلاهضع الؿابم، ( 62)

 .1/99 ،الفزيذالعلذ ( 63)

 .(2955آب، ) مجلت آفاق عزبيتعاصٌ البُاحي، ملضمت اللهُضة الجاَلُت، ( 64)

 .24، (2951وػاعة ؤلاعالم،  :بؼضاص) الىلذ املنهجي بين الاسخلزار والخأليف ، ؾلىم،صاوص( 65)



 إحسان الذيً

 10 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 "بنى ؤؾىاع ؤوعون اإلادهىت 

 ؤها( اإلالضؽ واإلاعبض الُاَغ –وخغم )ؤي  

ٍؼ جخإلم والىداؽ   ؿاهٓغ بلى ؾىعٍ الخاعجي ججض ؤؿاٍع

 واوعم الىٓغ في ؾىعٍ الضازلي الظي ال ًمازله ش يء 

ت اإلاىحىصة مىظ اللضم  خه الدجٍغ ـّ  واؾخلم )امؿً( اؾى

 ............. 

 ؤعل ؿىق ؤؾىاع ؤوعون 

  
ً
 وامل علحها مخإمال

 (66)جـدو ؤؾـ كىاعضَا وآحغ بىائها" 

ا ومباهحها واإلاعابض  ظا ما هلمده في قعغ الُماهُحن الظًً ؤهثروا مً بياء مضجهم بإؾىاَع َو

واللهىع، وكض بغػ في َظا الـً عللمت طو حضن الظي ؤَلم علُه للب الىّىاخت ألن قعٍغ 

 مغار في خمحر، كاٌ في بياء ملىن خمحر:وله 

 
ً
 "وهُــــــــــــــــــــــــــــــــــف ال ؤبىــــــــــــــــــــــــــــــــــحهم صاثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

ـــــؼع  ــ ــ ـــ ي الجــ ــ ــ ــ ـــــظَب هـســ ــ ــ ـــف ال ًــ ــ ــ ــ  وهُــ

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ى كبلىــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــً مطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بطا طهغهــ

 

 مـــــــــــــً ملـــــــــــــً ًغؿـــــــــــــع مـــــــــــــا كـــــــــــــض عؿـــــــــــــــع 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ولهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ ؤمالهىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؿاهلغيــ

 

 (67)وػاًلـــــــــــــــــــــىا ملىهــــــــــــــــــــــم ؿاهلُـــــــــــــــــــــــع" 

 
عترؾ امغئ  الٌ، ؤهه لِـ  َو اللِـ الظي ًيؿب بلُه بعؾاء جلالُض َلـ البياء على ألَا

ض مً كبله، وههج ههج ابً خظام، مما ًاهض كضمه وكضاؾخه، واعجباَه 
ّ
مبضعه، وبهما كل

 وؤؾُىعة، "طلً ؤن العغب في العهغ الجاَلي واهىا ٌعِكىن 
ً
سا بالعهغ الظَبي العغبي جاٍع

لت مجهاعة  م عً ؾض مأعب ؤن في بلاًا خًاعاث عٍغ ثبذ ما حاء في اللغآن الىٍغ ا، ٍو وآزاَع

                                                 

 .51، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 66)

ت )بحروث: مدمض بً علي ألاوىع  :، جدلُمإلاوليلالخؿً بً ؤخمض بً ٌعلىب الهمظاوي، ( 67) صاع الخٍغ

 .9/151، (2990للُباعت، 



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 12 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

العغب لم ًيؿىا حظوعَم الغاسخت واإلاؿخلغة بل عاقذ طهغي َظا اإلااض ي اإلاـلىص، وهإجها 

 .(68)طهغي الجىت"

الٌ بالخُمت وهاحها، والىاع وعماصَا  للض عبِ اللضماء وهثحر مً اإلادضزحن البياء على ألَا

،  وؤزاؿحها، ووؿىا ؤن امغؤ اللِـ اإلااؾـ ابً ملً، وجىاؾىا بقاعاجه في اإلاعللت بلى اإلاجٌز

م اإلاكُض بالجىضٌ، والضًاع التي لم ٌعف عؾمها مً الجىىب والكماٌ، ومإؾل التي لج    وألَا

ا "ؤهي ماء ؤم بئر ؤم حبل؟ زم جإبى ألاعى بال ؤن جلظؾ لىا  الخالؾ بحن الكغاح في جـؿحَر

بابعت الُمً الظًً ؾبلىا عهض هىضة كض ؿخذ مضًىت مأؾل، بىلل كضًم هلغؤ ؿُه ؤن ؤخض ج

ؿُدبضٌ مضلٌى قعغ امغت اللِـ في صاللخه على اإلاجخمع بط ًهبذ بظلً مجخمع اإلاضًىت ال 

 .(69)مجخمع الباصًت"

، وصاع 
ً
وما كُل عً صًاع امغت اللِـ ًيسخب على صًاع لبُض التي جإبضث ؤي صامذ ؤبضا

ت مُت التي "َاٌ علحها ؾالف ألا  الٌ البضٍو ل جهمض ألَا بض"، ؿإًً  َما مً عهضحهما؟ َو

 ؤمام عىاصي َظا ألابض؟

 ،
ً
م، لِـ حعهغا ظا الؼٌؼ العاعي اإلاىكىؾ الظي حعاوع علُه قعغاء اإلاعللاث وػحَر َو

وبهما علُىا ؤن هضعؾه في بَاع الضًً اللضًم، ومـهىم العالكت الجيؿُت ؿُه، خحن وان 

ؽ لبعث الخُاة في الىحىص، ؿالجيـ في هٓغ اللضماء ًجعل ًماعؽ الؼواج ؤلالهي اإلالض

 باإلله، َظا ما وعص على لؿان "قمست" البغي 
ً
هّحٍر قبحها ؤلاوؿان ًدىػ على الخىمت، ٍو

 اإلالضؾت التي وكع علحها ؤهىُضو وعلمخه ؿً اإلاغؤة بلىلها له:

  (70)"نغث جدىػ على الخىمت ًا ؤهىُضو وؤصخبذ مثل بله" 

                                                 

لىؽ العبىع، صعاؾت في البيُت الىمىطحُت، ( 68) مجلت ؾىػان ؾخِخىُـُدل، اللهُضة الجاَلُت َو

 .61، (2994) 2ج. 60مج. بذمشم مجمع اللغت العزبيت

 .191، الشعز العزبي في محيطه الخاريخي اللذيممدمض البهبُتي،  ،هجُب( 69)

 .91 ،ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 70)



 إحسان الذيً

 11 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

مخض لُدًغ وقاعغ اإلاعللا خىانل معه في َلىؾه، ٍو ث ًداوي في ػؼله قاعغ اإلالخمت، ٍو

اإلااض ي في الخايغ، ؿدضًث الكاعغ البابلي عً مـاجً قمست بغي اإلاعبض، وما حغي بُجها 

 عما وعص في بُتي امغت اللِـ اإلاكهىعًٍ وال 
ً
وبحن اهىُضو خحن واكعها ال ًسخلف هثحرا

ىت وؤمثالها عً "عظاعي صواع"، ومباهج اإلاضًىت التي جسخلف جلً البغى / اللضٌؿت / الياَ

 ؤػغث بها ؤهىُضو بما ؿحها مً وؿاء ؿاجىاث خحن كالذ له:

 امٌ بلى ؤوعون اإلاىُعت ًا ؤهىُضو 

 بدلل ألاعُاص 
ً
ى الىاؽ صوما  خُث ًَؼ

 وول ًىم مً ؤًامهم عُض 

 خُث الؼلمان اإلاسىثىن ًغحعىن  

 غخًوالبؼاًا اإلالضؾاث بإقياٌ ؿاجىت ًم 

  
ً
 َاؿداث قهىة الَُاث َغبا

 "
ً
  (71)ًجظبً ؤوابغ اللىم بلى مساصعهً لُال

 عما وعص في كٌى امغت اللِـ:

ـــــا  ــ ــ ــ ــ غر كبلهــ ــــٍى ــ ــ ــ ــ ـــــً ؤم الخـــ ــ ــ ــ ــ ــــضًىً مــ ــ ــ ــ ــ  هــ

 

 

ّمِ الّغبــــــــــــــــــــــــــــــــاب بمإَؾــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ُ
 وحاعتهـــــــــــــــــــــــــــــــا ؤ

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً مجهمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىع اإلاؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا هًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بطا كامخـــ

 

ـــا اللغهــــل   (72)وؿـــُم الهـــبا حـــاءث بغٍ 

 
 العبض:وال عّما وعص في كٌى َغؿت بً 

 
ٌ
 هــــــــــــــضاماي بــــــــــــــٌُ وــــــــــــــالىجىم وكُىــــــــــــــت

 

 

 جـــــــــــغوح علُىـــــــــــا بـــــــــــحن ُبـــــــــــغٍص وَمْجَؿـــــــــــض 

  
ٌ
 عخُــــــٌب كُــــــاُب الجُــــــب مجهــــــا عؿُلــــــت

 

ص   اإلاخجــــــــغ 
ُ
ــــــــت  ً ـّ الىــــــــضامى َب  (73)بجــــــــ

 

                                                 

 .210، جلجامش ملحمت الزافذيً الخالذةالؿىاح،  ،ؿغاؽ( 71)

 .9، (2991صاع اإلاعاعؾ، )اللاَغة: ، 1.، جدلُم مدمض ؤبى الـًل ببغاَُم، ٍديىاهه( 72)

 .10، .(اإلااؾؿت العغبُت للُباعت واليكغ، ص.ث)بحروث: جدلُم هغم البؿخاوي،  ،ههاديى ( 73)



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 11 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ت   لُبُعتها الصخغاٍو
ً
ؤما قعغ الغخلت، ؿلم ًىً ولُض البِئت الجاَلُت، واوعياؾا

بعا ًزابذ الخىغاع في هــ البُل الؿامي، ؿىما وان  ، َو
ً
ا  ؿٍُغ

ً
وخؿب، وبهما وان جىـِؿا

 مهما مً عىانغ اإلالخمت، ْل هظلً في خُاة الكاعغ الجاَلي واوعىـ 
ً
َظا الكعغ عىهغا

 عً ألاَىاٌ وألازُاع العضًضة والكضًضة التي في بىاء كهُضجه، وللض 
ً
جدضزذ اإلالخمت هثحرا

واحهها حلجامل في ؤزىاء طَابه بلى ػابت ألاعػ مع نضًله ؤهىُضو، وكْخلهما الىخل زمبابا، 

بت والعجُبت التي للحها في عخلخه بلى ؤعى ألاخُاء، ولهظا  هما جدضزذ عً اإلاهاعب الؼٍغ

:ونـخه اإلالخمت في ملضمتها بال  لٌى

 ما بحن الخعب والغاخت" 
ً
 بعُضة مخللبا

ً
 (74)"للض ؾلً َغكا

:  وونف حلجامل هـؿه ونضًله اهىُضو باللٌى

 على الهعاب، واعجلُىا ؤعالي الجباٌ 
ً
 "حؼلبىا معا

 ومؿىىا بالثىع الؿماوي وهدغهاٍ 

  (75)كهغها زمبابا الؿاهً في ػابت ألاعػ" 

 وونـخه ناخبت الخاهت )ؾضوعي( بلىلها:

  
ً
ال  ٍَى

ً
 "وِلَم ناع وحهً ؤقعث وىحه مً ؾاؿغ ؾـغا

 وهُف لـذ وحهً الخغ واللغ؟ 

 (76)وعالم تهُم على وحهً في الصخاعي" 

هل بلى  عبر مجاَل الصخغاء، ٍو لت، َو ىظا وان الكاعغ الجاَلي ًلُع اإلاؿاؿاث الٍُى َو

به على ول اإلاعىكاث واجهاؿه بمثل َظٍ الهـ
ّ
ـسغ بخؼل  اث.ألاماهً البعُضة، ٍو

ومً ؤهثر وحٍى الخجاوب والخإزغ والخإزحر بحن اإلالخمت واإلاعللاث، َظا الللاء العجُب بحن 

 
ً
َغؿت وقاعغ اإلالخمت في ؿلؿـتهما للىحىص والبُىلت والخُاة واإلاىث. ؿيان َغؿت امخضاصا

                                                 

 .51، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 74)

 .215+216اإلاهضع الؿابم، ( 75)

 .211 ،ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 76)



 إحسان الذيً

 11 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

لغبه  لظان الجّض خُىما آمً بدخمُت اإلاىث، وؤًلً ؤهه عنض، له خباٌ ٌسخب بها اإلاغء ٍو

 اصٍ:مً مُع

 (77)ضــــُـاٍ بالـــــي وزيُــغزـٌى اإلاـــُـالـلى             لعمغن بن اإلاىث ما ؤزُإ الـتى

 َظا ما كالخه ناخبت الخاهت )ؾضوعي(:

 "بلى ؤًً حؿعى ًا حلجامل 

 بن الخُاة التي جبغي لً ججض 

 خُىما زللذ آلالهت العٓام البكغ 

ت   كضعث اإلاىث على البكٍغ

  (78)بالخُاة"واؾخإزغث هي  

لخلي معه، بل ٌكبهه في الغئٍت،  غجض عّص َغؿت على َظٍ الخخمُت بلى قاعغ اإلالخمت، ٍو ٍو

مما ًاهض همُُت الخـىحر وجىّخض الالقعىع، وبن جـاوجذ ألاػمان، ؿما صام اإلاىث جهاًت 

ؿخمخع في الخُاة بثالر:  ؤلاوؿان، وما صام زلىصٍ ؤيعار ؤخالم، ؿعلُه ؤن ًلخىو اللظة َو

:  الخمغة والخغب واإلاغؤة، ًلٌى

ــــى ى ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ؤخًـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظا الالثمــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤال ؤحهـ

 

 

َــل ؤهـــذ مسلـــضي   وؤن ؤقــهض اللـــظاث 

ــــي  ــ ــــع مىُتــ ــ ــــخُُع صؿــ ــ ــــذ ال حؿــ ــ ــــةن هىــ ــ  ؿــ

 

ــــــــــا بمــــــــــا ملىــــــــــذ ًـــــــــــضي   ؿــــــــــضعني ؤباصَع

ــــى  ــ ــــت الـتــ ــ ــــً عِكــ ــ ــــً مــ ــ ـــالر َــ ــ ــــىال زـــ ــ  ؿلــ

 

 وحــــــّضن لــــــم ؤخـــــــل متــــــى كــــــام عــــــّىصي 

ت  ـــــٍغ ــ ــ ــ ــ ـــــاطالث بكــ ــ ــ ــ ــ ـــبلي العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجهً ؾــ ــ ــ ــ ــ ــ   ؿمـ

 

 

ـــا   ــ ــ ــ ــــى مـ ــ ــ ـــذ متــ ــ ــ ــ ُـ ؼبـــــــــــضهم
ُ
ْعــــــــــَل باإلاــــــــــاء ج

ُ
 ح

  
ً
 وهــــــــــــــّغي بطا هــــــــــــــاصي اإلاًــــــــــــــاؾ مدّىبــــــــــــــا

 

 هؿــــــــــــــــــــُض الؼًــــــــــــــــــــا هبهخــــــــــــــــــــه اإلاخــــــــــــــــــــىّعص 

 وجلهــحر ًــىم الــّضحً والــضحً معجــٌب  

 

عّمـــــــــــض 
ُ
 (79)ببهىىـــــــــــٍت جدـــــــــــذ الُـــــــــــغاؾ اإلا

 

                                                 

 .11 ،ديىاهه( 77)

 .214، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 78)

 .11+11، ديىاهه( 79)



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 14 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ؤو لِـ ما عآٍ َغؿت َظا َى ما عآٍ طان الكاعغ، وؤوعصٍ على لؿان ناخبت الخاهت 

 حلجامل الظي ؤيىاٍ البدث عً الخلىص:)ؾضوعي( في زُابها اإلاىحه بلى 

 على الضوام 
ً
 "ؤما ؤهذ ًا حلجامل ؿلُىً هغقً ملُئا

 جهاع مؿاء 
ً
 مبخهجا

ً
 وهً ؿغخا

 وؤكم ألاؿغاح في ول ًىم مً ؤًامً 

 واعكو والعب مؿاء جهاع 

 واحعل زُابً هُٓـت ػاَُت 

 واػؿل عاؾً واؾخدم باإلااء 

ل الهؼحر الظي ًمؿً بُضن 
ّ
 وصل

 الؼوحت التي بحن ؤخًاهًوؤؿغح  

ت"  ظا َى ههِب البكٍغ   (80)َو

 على كبىله، 
ً
"وبطا وان حلجامل كض كاس ى مً الـؼع بمهحٍر ما كاس ى، زم كبله ملهىعا

 عً زلىص الجؿض بسلىص الظهغ، وعً الخُاة في الؼمً بالخُاة في ؤعواح الىاؽ، 
ً
مؿخعًُا

ه بلى جدلُم مثله في الخُاة كبل ؿةن َغؿت ًلبل على َظا اإلاىكف مىظ البضء، ؿهى مىُلل

 .(81)اإلاىث وبعض اإلاىث"

لذ في حلجامل في نغاعه مع البُل 
ّ
ل قعغاء اإلاعللاث نـاث البُىلت التي جمث

ّ
وجمث

 وخل الؼابت "زمبابا" وحؼلبهما 
ً
 له، وفي نغاعهما معا

ً
ؤهىُضو الظي زللخه آلالهت لُيىن هضا

 ٌ لُيخلم لعكخاع، خُث حكع مً َظٍ ألاقعاع  علُه وكخله، وفي كخلهما زىع الؿماء الظي هؼ

 معاوي البُىلت وكُمها العلُا التي واهذ ؾاثضة عهغثظ.

وقعغ ألاًام ًدـل بهظٍ اللُم واإلاعاوي، وألاًام طاتها "جيخمي بلى ؤؾاَحر ألابُاٌ والبُل 

لضمىهه،   ًدمل نـاث الياًَ ؤو الؿاخغ ؤو الغحل العُٓم الظي ًغؤؽ كىمه ٍو
ً
ؿحها ؤخُاها

                                                 

 .219-214، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 80)

 .614، الشعز العزبي في محيطه الخاريخي اللذيمالبهبُتي، ( 81)



 إحسان الذيً

 16 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

زم جبضو مىه ؤعماٌ زاعكت ؤو عالماث هبىءة جلابل الصخهُاث اإلاهىلت في اإلاالخم 

 .(82)اللضًمت"

ىـي  وللض ْهغ بعٌ َظٍ اللُم في قعغ اإلاعللاث، وهثحر مجها في بلُت ؤقعاع ؤصخابها، ٍو

 مً اإلاعللاث وحضث في ألاًام، وجدضزذ عً الخغب والبُىلت، وهي معللت 
ً
اللٌى بن ؤعبعا

حر، وال خاعر بً خلؼة، وعىترة، وعمغو بً ولثىم، ؿجمع عىترة في معللخه الىثحر مً معاوي َػ

ى بها حلجامل، هما حؼنى عمغو بً ولثىم بالبُىلت الجماعُت التي 
ّ
البُىلت الـغصًت التي جدل

 جمثلذ في يمحري الجماعت "هدً" و"ها" ملابل "ؤها" عىترة.

وعمٍؼ ألاعض ي الثىع / الىبل، التي ْلذ وؤعاص الخاعر بً خلؼة عؾم نىعة البُل ؤلاله 

 عً نىعة حلجامل في الكعغ والغؾم، وطلً خحن 
ً
مازلت في ألاطَان والتي ال جبخعض هثحرا

مضح عمغو بً َىض، وونف كغهُه ؤو يـحرجُه اللخحن حكبهان كغوي الىبل، قاعة اإلالً 

ُت اللضًمت بلىله:  وألالَى

 ٌٌ  لىـــــــــــــــــــــــــــا لضًـــــــــــــــــــــــــــه زـــــــــــــــــــــــــــال
ً
 بن َعْمـــــــــــــــــــــــــــغا

 

 

ـــــــــــــــــــــَغ   ُْ
َ
هــــــــــــــــــــً البـــــــــــــــــــــالءُ ػ

ّ
ّ ؿـــــــــــــــــــــي ول

ًٍ  قــــــــــــــــــــ

 حـــــــــــــــــــــــا 
ْ
ــــــــــــــــــــــلُلت بط

 
 قــــــــــــــــــــــاعُق الك

ٌ
 آًــــــــــــــــــــــت

 

 ليـــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــي ِلــــــــــــــــــــــــــــىاءُ  
ً
 ئوا حمُعـــــــــــــــــــــــــــا

 خــــــــــــــــٌى كـــــــــــــــــِـ ُمْؿــــــــــــــــخلئمحن بىـــــــــــــــــْبٍل  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبالءُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍ هإه  ِْ َغ
َ
 (83)ك

علم البهُتي  على َظٍ ألابُاث بلىله: "بن الدكبُه الظي ٌؿخمؿً به الكعغ الجاَلي في  َو

م ًخهضعون وكاجعهم، لُيبجـ  خضًث الكعغاء عً كىاصَم مً ملىههم في خغوبهم، َو

 مً ؤن حعلض 
ً
جدذ عُيًُ مً نمُم الؼُب، وؤهذ هغي َظٍ الهىعة بدُث ال جدض مىانا

" بُجها وبحن ؤنل الدكبُه اللضًم عالكت خخمُت
ً
 .(84)ال ججض مجها ؿياوا

والخلى قعغاء اإلاعللاث في َظا اإلاُضان مع قاعغ اإلاعللت في ْاَغة الخىغاع وبعاصة بعٌ 

 وؤلالُاطةاليلماث والعباعاث، جلً الٓاَغة العامت في معٓم آلاصاب اللضًمت واألوصٌؿت 

                                                 

 .219، هخاب أيام العزب ألبي عبيذةحاؾم البُاوي،  ،عاصٌ( 82)

 .(2996 صاع الىخاب العغبي،. )بحروث: 1.، جدلُم بمُل بضٌع ٌعلىب، ٍديىاهه( 83)

 .2/269، املعللت العزبيت ألاولى( 84)



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 15 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

لـ ؤو الكعحرة، ومؼامحر الخىعاة، ووان الهضؾ مجها بخضار هىع مً السخغ في ؤزىاء ؤصاء الُ

، و"ؤما" في (20+9)الظي هغع "كـي" في البِخحن  (85)هلف على طلً في معللت عمغو بً ولثىم

و"ؤها" في  (59+55)، و"علُىا" في البِخحن 52، 50، 69، و"هدً" في ألابُاث: (40+19)البِخحن 

" ؤعبع الظي هغع عباعة "ؤم علُىا ما حغي  (86)، ومعللت الخاعر بً خلؼة(99-94)ألابُاث 

 .(19-14)مغاث في ؤعبعت ؤبُاث 

لخـي خامل لىاء الكعغاء، وممثل الالقعىع الجمعي الجاَلي امغئ اللِـ زُي حّضٍ  ٍو

 
ً
 ؤؾُىعٍا

ً
قاعغ اإلالخمت وههجه، بإن زخم معللخه بالخضًث عً الؿُل الظي وان عمؼا

 للىمىطج ألانُل الي
ً
ُب الظي زخمذ به اإلالخمت، ووان جىغاعا امً في الالوعي للُىؿان الَغ

البكغي، همىطج اإلاىث والاهبعار وججضص الخُاة بعض اإلاىث، وللض وان امغئ اللِـ على علم 

ُـه في  وصعاًت ووعي بدضر الُىؿان بضلُل قهغجه عىض الجاَلُحن وحعاوع قعغائهم على جْى

 في قعغ 
ً
، وكض ْهغ طلً حلُا م، وجىغاع وعوصٍ عىضَم ومعغؿتهم بخـانُله وعىانٍغ  ؤقعاَع

ض العباصي(87)ؤمُت بً ؤبي الهلذ  .(88)، وعضي بً ٍػ

ا امغئ اللِـ في لىخت ؾُل اإلاعللت  وحص ي ألالـاّ واإلاعاوي والغمىػ والهىع التي طهَغ

:  بهظٍ اإلاعغؿت، وجخلاَع في هثحر مجها بما وعص في اإلالخمت، ًلٌى

ــــــــٍت 
َ
 وؤيــــــــحى ٌســــــــحف اإلاــــــــاَء عــــــــً وــــــــّلِ ؿُل

 

 

كــــــــــــــان َصْوَح  
ْ
َجْهَبــــــــــــــلًىــــــــــــــبف علـــــــــــــى ألاط

َ
 الى

 وجُمـــــــــاء لــــــــــم ًتــــــــــرن بهــــــــــا حــــــــــظع هسلــــــــــٍت  

 

 بجْىــــــــــــــــــــــــــــضٌ 
ً
مــــــــــــــــــــــــــــإ بال مكــــــــــــــــــــــــــــُضا

ْ
َ

ُ
 وال ؤ

ـــــــــــــــــــــــــضوة 
ُ
مــــــــــــــــــــــــغ ػ ُْ ـــــــــــــــــــــــــت اإلاج  ُ  هــــــــــــــــــــــــإّن َم

 

  ٌ ـــــــــــاء ؿلىـــــــــــت مؼــــــــــــؼ
ّ
 مـــــــــــً الؿـــــــــــُل والؼث

 فــــــــــــــــــــي ؤؿــــــــــــــــــــاهحن َوْصكــــــــــــــــــــه 
ً
 هــــــــــــــــــــإّن ؤباهــــــــــــــــــــا

 

 

ـــــــــــــــــــــٍل    هبحــــــــــــــــــــُر ؤهـــــــــــــــــــــاٍؽ فــــــــــــــــــــي بجـــــــــــــــــــــاٍص َمَؼم 

 
                                                 

 .41 ،املعللتؤعكام ألابُاث في  اهٓغ ، (2991صاع الللم،  ، جدلُم عمغ ؿاعوق الُباع )بحروث:ديىاهه( 85)

 .19+15، ديىاهه( 86)

ميكىعاث صاع مىخبت  :بحروث)، جدلُم ؾُف الضًً الياجب وؤخمض عهام الياجب ديىاهه اهٓغ( 87)

 .99+99، 61+61، 12+10، (2990الخُاة، 

 .211، (2964صاع الجمهىعٍت لليكغ والُبع، )بؼضاص:  : مدمض حباع اإلاعُبض، جدلُمديىاهه( 88)



 إحسان الذيً

 19 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 وؤللــــــــــــــى بصـــــــــــــــخغاء الؼبــــــــــــــُِ َبعاَعـــــــــــــــهُ 

 

ٌَ الُمــــــــــاوي طي العبــــــــــاب   ٌ هــــــــــؼو  اإلاســــــــــّى

  
ً
ًـــــــــــــــت ض 

ُ
 ؿُـــــــــــــــه ػغ ـــــــــــــــى ػ

ً
 هـــــــــــــــإّن ؾـــــــــــــــباعا

 

 بإعحاِثــــــــــه الُلْهــــــــــىي ؤهــــــــــابُِل ُعْىُهــــــــــِل  

ًُ َنـــــــــــْىِبِه   ِم ؤًمـــــــــــ ُْ ـــــــــــ ِ
ّ

ًٍ بالك ـــــــــــ
َ
ُ

َ
 علـــــــــــى ك

 

 

ُبِل  
ْ
ـــــــــــــــــــــــظ َُ ـــــــــــــــــــــــخاِع ؿ  وؤٌؿـــــــــــــــــــــــُغٍ علـــــــــــــــــــــــى الّؿِ

ـــــــــــــهُ  
َ
 وؤللـــــــــــــى ِبُبْؿـــــــــــــُان مـــــــــــــع اللُـــــــــــــل َبْغه

 

  ٌ ٌَ مىــــه الُعْهــــم مــــً وــــل مجــــز  (89)ؿــــإهؼ

بضع، ؾُل امغت اللِـ والُىؿان ًلخلع ٍو  بعث ٍو جّضص ٍو ؼغق، لُُّهغ ٍو م َو
ّ
لخل، ًدُ

ا:  عما حاء في اإلالخمت في كٌى قاعَغ
ً
 وما حاء في َظا الىنف لِـ بعُضا

 "وجدُمذ البالص الـؿُدت هما جخدُم الجغة 

  
ً
 وامال

ً
ذ الجىىبُت تهب ًىما لذ ػوابع الٍغ  ْو

 واػصاصث قضة في مهّبها ختى ػُذ الجباٌ 

 الخغب العىانوؿخىذ بالىاؽ هإجها  

 وناع ألار ال ًبهغ ؤزاٍ 

 وال الىاؽ ًمحزون في الؿماء 

 وختى آلالهت طعغو مً عباب الُىؿان 

 (90) ؿهغبىا وعغحىا بلى ؾماء )آهى(" 

 
ً
خُم الُىؿان في اإلالخمت البالص الـؿُدت، وؤطعغ آلالهت آلامىت، لىىه لم ًىً صماعا

، ؿلض هجذ الؿـُىت خايىت هىاة ججضص الخ
ً
ّم ؾُل امغت اللِـ وعّم، ومع مُللا ُاة، َو

ام اإلاكُضة بالجىاصٌ "الغمؼ ؤلاوؿاوي الخًاعي للثباث"  . (91)طلً هجذ آلَا

 في 
ً
وبغػ الجبل اإلالضؽ/ خللت الىنل بحن الؿماء وألاعى في الـىغ اللضًم ؾببا

 للىجاة وجلضًم اللغبان، وهظلً بضث الجبا
ً
ٌ ؤلامؿان بالؿـُىت ؾبعت ؤًام، وكمخه مياها

                                                 

 .16-11، (2991صاع اإلاعاعؾ، )اللاَغة:  ُمالـًل ببغاَ ، جدلُم مدمض ؤبى ديىاهه( 89)

 .246، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 90)

خا( 91) صاع آلاصاب،  :بحروث) بييت اللطيذة الجاهليت، الطىرة الشعزيت لذي امزئ الليسعىى،  ،ٍع

2991) ،119. 



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 19 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 ومجزلت 
ً
 للىاؽ، ِؾّىا

ً
 للثباث، وبضا "ؤبان" ؤبا للبكغ وهبحرا

ً
 ؤؾاؾُا

ً
في ؾُل امغت اللِـ عمؼا

ومهابت، وهإهه ؤجىهابكخم الىاجي الظي ؤمؿً بُضٍ ؤلاله بهلُل ومسح عؤؾه، ومىده وعمت 

الخلىص عىض ؿم ألاجهاع، وبضا خحن ػمله امغئ اللِـ بالثُاب / الؿُل، وهإهه حلجامل خحن 

قىابي( كبُل عىصجه مً ؤعى ألاخُاء ؿؼؿل ؤوؾازه، وزلع عىه لباؽ  –زظٍ اإلاالح )ؤوع ؤ

 الجلىص، وؤلبؿه الثُاب الجضًضة الىُٓـت:

 قىابي( بلى مىيع الاػدؿاٌ –"ؿإزظٍ )ؤوع  

 والثلج 
ً
 وػؿل ؤوؾازه في اإلااء ختى بضا هُٓـا

 وزلع عىه لباؽ الجلىص ؿجغؿها البدغ 

 ختى ججلى حماٌ حؿمه 

 وحّضص عهابخه )عمامخه( خٌى عؤؾه 

ه   وؤلبؿه خلت هؿذ ُعٍغ

م ؾـٍغ  ىهى ٍَغ  وبلى ؤن ًهل مضًيخه ٍو

  (92)حعل زُابه حضًضة على الضوام" 

 لىكف اإلاجهٌى العلىي، ؿُُلم  وجدًغ الُُىع في العملحن
ً
 للؼُب، وعمؼا

ً
عؾال

ُلم امغئ ا للِـ في البِذ الظي ؤجىهابكخم الخمامت والؿىىهى والؼغاب لدكُم الُابؿت، ٍو

ضًت، ؿغخت زملت، ماطهت باهتهاء الؿُل وعىصة 
ُ
لم ًغص في َبعت الضًىان مياوي الجىاء ػ

 الخُاة.

َظٍ بعٌ مٓاَغ العالكت الىزُلت بحن اإلاعللاث واإلالخمت، وال عجب "ؿخلً ؤمت بعًها 

جاوب آزٍغ ؤوله، ٌؿغي ؾٍغ ان مً بعٌ، وطلً قعغ ؤمت ًغجض ؤنله بلى ؤٌو الضَغ، ٍو

ش ختى خايٍغ اإلاكهىع"  .(93)الجهغ مً مىبعه البعُض في لُل الخاٍع

  

                                                 

 .261، ملحمت وليامشباكغ،  ،َه( 92)

 .615، في محيطه الخاريخي اللذيمالشعز العزبي البهبُتي،  ،هجُب مدمض( 93)



 إحسان الذيً

 10 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 ببليىغزافيا

صاع اإلاعاعؾ، اللاَغة:  .1ٍ .جدلُم: مدمض ؤبى الـًل ببغاَُم .ديىاهه. امغئ اللِـ بً حجغ .2

2991. 

بحروث:  .جدلُم: ؾُف الضًً الياجب وؤخمض عهام الياجب .ديىاهه. ؤمُت بً ؤبي الهلذ .1

 .2990ميكىعاث صاع مىخبت الخُاة، 

 :جدلُم .زح اللطائذ السبع الطىاٌ الجاهلياثش. ابً ألاهباعي، ؤبى بىغ مدمض بً اللاؾم .1

 .2990صاع اإلاعاعؾ، اللاَغة:  .1.ٍ .عبض الؿالم َاعون

: ، اللاَغةهزهت ألالباء في طبلاث ألادباء. ابً ألاهباعي، ؤبى البرواث عبض الغخمً بً مدمض .1

 َـ.2191، ص.ن

ميكىعاث وػاعة بؼضاص:  .ملحمت وليامش وكطظ أخزي عً وليامش والطىفان. باكغ، َه .4

 .2990الثلاؿت وؤلاعالم، 

 .2992، : ص.نصمكم .سىمز وأواد. بكىع، وصٌع .6

عبض الؿالم  :دلُم وقغحج .خزاهت ألادب ولب لباب لسان العزب. البؼضاصي، عبض اللاصع .5

ت العامت للىخابت الهُئ مدمض َاعون. اللاَغة:  .2959، اإلاهٍغ

 .2966الجهًت العغبُت، اللاَغة:  .عقضي الؿِس ي :جغحمت .عطز ألاساطير. بلـُيل، جىماؽ .9

الضاع البًُاء: صاع  . العزبي في محيطه الخاريخي اللذيمالشعز . البهبُتي، هجُب مدمض .9

 ص.ث. الثلاؿت،

 ا. -------- .20
 
 .2991البًُاء، ، صاع الثلاؿت، الضاع املعللاث سيرة وجاريخ

 .2992صاع الثلاؿت، الضاع البًُاء:  .املعللت العزبيت ألاولى عىذ جذور الخاريخ .-------- .22

دراست ملارهت ملالحم  .2ج. .هخاب أيام العزب كبل إلاسالم ألبي عبيذة. البُاحي، عاصٌ حاؾم .21

 .2951عالم الىخب، . بحروث: ألايام العزبيت

 .2955، آب آفاق عزبيت مجلت ".الجاَلُتملضمت اللهُضة " .-------- .21

اإلاىخبت  . بحروث:كطظ ألاهبياء املسّمى عزائس املجالس. الثعلبي، ؤخمض بً ببغاَُم .21

 الكعبُت، ص.ث.

ؼة .24
ّ
 .2966صاع الىخاب العغبي، . بحروث: 1.ٍ جدلُم: بمُل بضٌع ٌعلىب. .ىاههدي. الخاعر بً خل



لاث بملحمت جلجامش 
ّ
 عالكت املعل

 12 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

 .2991، : ص.ن.بحروث .الىافي باملعللاث. خغب، َالٌ .26

ت العامت  . اللاَغة:مدمض خىـي خؿىحن :جدلُم .ديىاهه. خّؿان بً زابذ .25 الهُئت اإلاهٍغ

 .2951للىخاب، 

 .2911مُبعت ؿاعوق،  . اللاَغة:في ألادب الجاهلي. خؿحن، َه .29

 َبعت صاع اإلاإمىن، ص.ث.اللاَغة:  .معجم ألادباء. الخمىي، ًاكىث .29

ت، ص.ث. . اإلالضمت. اللاَغة:ابً زلضون، عبض الغخمً .10  اإلاُبعت البهُت اإلاهٍغ

 .2910مُبعت الاؾخلامت،  . اللاَغة:جاريخ آداب العزب. الغاؿعي، مهُـى ناصق .12

مدمض مديي  :جدلُم .العمذة في محاسً الشعز وآدابه وهلذه. ابً عقُم، ؤبى علي الخؿً .11

 .2951صاع الجُل، بحروث:  .الضًً عبض الخمُض

ٌ مجلت  "ُحنالكعغ وملخمت الؿام. "ػوي، ؤخمض هماٌ .11  .2994، 1. ع. 21. مج. فطى

اث، ؤخمض خؿً .11  .2944مُبعت الغؾالت، اللاَغة:  .جاريخ ألادب العزبي. الٍؼ

لىؽ العبىع، صعاؾت في البيُت الىمىطحُت. "ؾدُلىُـدل، ؾىػان .14  "اللهُضة الجاَلُت َو

 .2994، 21مج. بضمكم،  مجلت مجمع اللغت العزبيت

 .2951وػاعة ؤلاعالم،  . بؼضاص:الاسخلزار والخأليفالىلذ املنهجي بين . ؾلىم، صاوص .16

 .2996صاع عالء الضًً، . صمكم: جلجامش، ملحمت الزافذيً الخالذة. الؿىاح، ؿغاؽ .15

 .1001صاع عالء الضًً،  . صمكم:1.ٍ .ديً إلاوسان. ------- .19

 .1006صاع عالء الضًً،  . صمكم:مذخل إلى هطىص الشزق اللذيم. -------- .19

. بحروث: صاع مغامزة العلل ألاولى، دراست في ألاسطىرة، سىريا وبالد الزافذيً. -------- .10

 .2990اليلمت لليكغ، 

 .2951صاع الثلاؿت، . بحروث: 1.ٍ. معللاث العزب. َباهت بضوي  .12

 ص.ث.اؾؿت العغبُت للُباعت واليكغ، اإلا : هغم البؿخاوي. بحروث:جدلُم. طزفت بً العبذ .11

ت،  . اللاَغة:ذ الفزيذالعل. ابً عبض عبه ألاهضلس ي .11 ت اإلاهٍغ ٍغ  َـ.2112اإلاُبعت ألاَػ

ؼ مغهنىعاء:  .جزهيمت الشمس، هلش اللطيذة الحميذيت. عبض هللا، ًىؾف مدمض .11

 .2999، الضعاؾاث والبدىر الُمني



 إحسان الذيً

 11 ،تنـد، (1021) 6 اإلاجمع، العضص

ض .14 صاع الجمهىعٍت لليكغ والُبع،  . بؼضاص:جدلُم: مدمض حباع اإلاعُبض .هديىاه. عضي بً ٍػ

2964. 

وػاعة ؤلاعالم اليىٍدُت، ص.م: ، 61ؾلؿلت هخاب العغبي، عكم . غىايت الترار. عهـىع، حابغ .16

1004. 

 .2999، صمكم: ألاَالي للُباعت واليكغ .سىمز أسطىرة وملحمت. علي، ؿايل عبض الىاخض .15

 .2991، . بحروث: صاع الللمجدلُم: عمغ ؿاعوق الُباع .هديىاه .عمغو بً ولثىم .19

صاع الىخب العلمُت،  . بحروث:جدلُم: عبض اإلاىعم عبض الغئوؾ قلبي .هديىاه .عىترة بً قضاص .19

2990. 

 يمً الىخاب اإلالضؽ، صاع الىخاب اإلالضؽ.. العهذ اللذيم .10

خا .12 . بحروث: صاع بييت اللطيذة الجاهليت، الطىرة الشعزيت لذي امزئ الليس .عىى، ٍع

 .2991، آلاصاب

ف .11  . اللاَغة: مُبعت عِس ى بابي الخلبي،مدمض بضع الضًً :جدلُم .ألامالي .اإلاغجط ى، الكٍغ

 ص.ث.

ب .11 مُبعت مجلـ صاثغة اإلاعاعؾ العثماهُت، . خُضع ؤباص: الخيجان في ملىن حمير. ابً مىبه، َو

 َـ.2125

: ؤخمض زُاب. بؼضاص: صاع جدلُم .شزح اللطائذ الدسع املشهىراث. الىداؽ، ؤبى حعـغ .11

ت  .2951، الخٍغ

، . اللاَغة: ؾِىا لليكغألاسطىرة في الشعز العزبي كبل إلاسالم .بؾماعُلالىعُمي، ؤخمض  .14

2994. 

ً،  :جدلُم .السيرة الىبىيت .ابً َكام، ؤبى مدمض عبض اإلالً .16 بحروث: مهُـى الؿلا وآزٍغ

 صاع الىىىػ ألاصبُت، ص.ث.

صاع بحروث:  .مدمض بً علي ألاوىع :جدلُم .إلاوليل. الهمظاوي، الخؿً بً ؤخمض بً ٌعلىب .15

ت للُباعت،   .2990الخٍغ

 


